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Wielce Szanowny Panie Przewodniczący,
W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 5 września 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, przekazanej do Senatu zgodnie z art. 52
regulaminu Sejmu w dniu 10 września 2008 r., przedstawiam uprzejmie co następuje.
Przedmiotowa nowelizacja ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 ze zm.) ma na celu usunięcie stanu nierównego traktowania
paraolimpijczyków, który powstał w związku z wejściem w życie art. 23 b ustawy
(dodanym przez ustawę z dnia 8 września 2006 r.; Dz.U. nr 208, poz. 1531). Przepis ten
uprawnia reprezentantów Polski na igrzyskach paraolimpijskich, po spełnieniu określonych
przesłanek, do uzyskania świadczenia z budżetu państwa. Wątpliwości, jak się okazało
uzasadnione, wzbudzała przyjęta cezura czasowa, tj. zdobycie co najmniej jednego medalu
paraolimpijskiego od 1992 roku.
Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej wychodzi co
prawda naprzeciw oczekiwaniom paraolimpijczyków, co należy docenić, ale na tle
zaproponowanych zmian pojawiają się kolejne wątpliwości. Ustawa zmienia kryteria,
od których spełnienia uzależnione jest uprawnienie do świadczenia. Na jej podstawie o
przyznanie dożywotniego świadczenia będą mogli ubiegać się również sportowcy
niepełnosprawni, którzy zdobyli co najmniej jeden medal w ruchu i igrzyskach
paraolimpijskich od 1972 roku. Sformułowane jednak zostały dodatkowe kryteria
dotyczące zawodów – w danej konkurencji powinny startować co najmniej 4 zespoły
albo 6 zawodników reprezentujących co najmniej 4 kraje. Wskazane „kryteria
konkurencyjności” zostały jednak przyjęte dopiero w 1992 roku.
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Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, który brał udział w posiedzeniach
komisji sejmowej rozpatrującej przedmiotowy projekt, zwracał uwagę, że przyjęcie
takiej regulacji może skutkować ponownym wyłączeniem z kręgu uprawnionych pewnej
grupy sportowców – uczestników zawodów ujętych w wykazie, który zostanie ustalony
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu (art. 23 b ust. 1 b ustawy,
dodany przez ustawę z dnia 5 września). Na to samo zwracali uwagę obecni na
posiedzeniu komisji paraolimpijczycy. W dniu 8 września 2008 r. wpłynęła do mnie
skarga potwierdzająca te obawy. Z jej treści wynika, iż wyłączenie może dotyczyć
około 21 osób, uczestników pierwszych paraolimpiad. W mojej ocenie podniesione
w piśmie argumenty należy uznać za uzasadnione. Mam nadzieję, że członkowie
Wysokiej Komisji zechcą je uwzględnić w toku prowadzonych prac, o co usilnie
apeluję.
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Łączę wyrazy szacunku,
/-/ Janusz Kochanowski

